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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

L’any 2002 la nostra entitat celebrarà el vuitantè aniversari
de la seva fundació. A través d’aquestes quatre ratlles
m’agradaria que tots els qui en algun moment de la seva
història hi hem fet alguna aportació reflexionéssim sobre
el que ha estat aquesta, de cara a la resta de consocis.
Quants dels nostres familiars, amics, companys han
gaudit de les activitats que entre tots hem organitzat?,
quantes famílies han sorgit d´aquesta companyonia? Les
aficions comunes ens han dut a comprendre la muntanya,
a aprendre’n, a gaudir-ne i a tornar a ensenyar altres
companys a gaudir-ne. Som capaços de valorar tot aquest
actiu acumulat al llarg de vuitanta anys?

Avui que les federacions estatals estan en la línia de voler
aconseguir més recursos, és previst, o així es demana en
la proposta de nous estatuts de la FEDME, d’incloure les
empreses privades dins del seu àmbit de gestió de
l’esport, probablement amb l’objectiu d’ajudar amb els
recursos atípics a la professionalització de la Federació.
Però aquesta decisió què aportarà a les entitats? Les
federacions autonòmiques faran seva aquesta proposta i
en cas contrari assumiran la possibilitat que les estatals
obrin delegacions en les respectives autonomies?

Aquests moments són decisius per marcar el nostre camí,
que no serà gens fàcil, segons podem comprovar per les
circumstàncies que estan passant en moltes entitats de
casa nostra i que segurament altres patiran, si no són
proactives en la seva gestió per tal d´aconseguir incremen-
tar el nombre d´activitats i socis que col·laborin al creixement
de l´entitat.

Des que en 1922 Josep Buch i Parera va fundar el Club
Excursionista de Gràcia han passat vint-i-cinc presidents
per la nostra entitat i tots ells l’han fet créixer, aportant-hi
la seva visió de com i cap a on havia d’anar el club. Però

d’aleshores ençà la societat ha evolucionat de tal manera
que institucions i empreses amb ànim de lucre ofereixen
serveis a la societat, de manera que les entitats han de ser
més actives, ateses les seves característiques d´entitats
amateurs. Això no obstant, estic ben segur que amb la
implicació de tots la fita de posar-nos a l’altura que ens
demana la societat serà assolida.

Un valor afegit que les entitats hem d’aprofitar es que els
nostres socis participen directament en l’organització de
les activitats i que, a part de col·laborar-hi, gaudeixen
d’allò que ells mateixos organitzen i entren en una roda
d’aprenentatge, participació, millora i adaptació contínua
que després, en la seva tasca social o professional, els
servirà d’experiència prèvia.

Des d’aquestes ratlles vull demanar a tot el col·lectiu
d’associats que, atesa la proximitat de la celebració del
nostre vuitantè aniversari, s’impliqui en els diferents actes
previstos per aconseguir el grau de notorietat que a la
nostra entitat li pertoca en la difusió de tots el valors que
l´excursionisme català aporta.

Francesc Sanahuja
Estimats amics:
 
Tal com la majoria de vosaltres sabeu, la nostra Secció
d’Acampada tenia previst fer el seu campament anyal a la
Serra de Cazorla. Hem vist les imatges dels darrers dies
en què un incendi ha afectat aquest meravellós indret.

Afortunadament, els nostres consocis no han tingut cap
dificultat, a excepció de l’ensurt inicial. Ens alegrem que
només hagi estat el problema del desplaçament a un altre
indret a 20 km de Granada i els desitgem que acabin de
passar bé les vacances que tenen ben guanyades i que
puguin realitzar les activitats de muntanya previstes.
 

BONES VACANCES A TOTS

Diputació de Barcelona Club Excursionista de Gràcia
El president, El president,
Manuel Royes i Vila, Francesc Sanahuja i Toledano,

I el diputat president de l’Àrea d’Esports,
Albert Batlle i Bastardas,

Tenen l’honor d’invitar-vos a la presentació de la travessa de muntanya Matagalls-Montserrat que
organitza el Club Excursionista de Gràcia, la qual tindrà lloc el dia 5 de setembre, dimecres, a les set
de la tarda, a la sala d’actes de l’Edifici del Vagó, Compte d’Urgell, 187, de Barcelona.
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

  SETEMBRE  SETEMBRE  SETEMBRE  SETEMBRE  SETEMBRE
del 3 al 12, de dilluns a dimecres
Inscripció Matagalls-Montserrat
de 19:30 a 22:00 excepte dissabtes i festius

5, dimecres a les 19:00
Presentació de la travessa de muntanya Matagalls-
Montserrat
A la sala d’actes de l’Edifici del Vagó, Compte d’Urgell,
187, de Barcelona.

15 i 16, dissabte i diumenge
Marxa de resistencia en muntanya
MATAGALLS-MONTSERRAT
83,2 km en menys de 24 hores

22 i 23, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Ferratas a Andorra

del 24 de setembre a l'11 d'octubre
Secció de Muntanya i Esquí
Recollida de material pel Refugi de La Molina
Coordinació: Pilar Justo

29 i 30, dissabte i diumenge
Multiactivitats
SORTIDA CONJUNTA DEL GIE, MUNTANYA, GEDE I
AGRUPAMENT

  OCTUBRE  OCTUBRE  OCTUBRE  OCTUBRE  OCTUBRE

  NOVEMBRE  NOVEMBRE  NOVEMBRE  NOVEMBRE  NOVEMBRE

4, dijous, a les 21:00 h
GIE
Curset d'iniciació a l'Espeleologia
Inauguració del curset i presentacions; primera xerrada
teòrica.

6 i 7, dissabte i diumenge
GIE
Curset d'iniciació a l'Espeleologia
Sortida d’iniciació en cavitats horitzontals (coves). Conjunt
de coves de Benifallet

6 i 7, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’alta muntanya: Punta Alta - Comalesbienes
Coordinació: Àlex Duran

12, 13 i 14 divendres, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle de mitjana muntanya: serra de l’Albera
Coordinació: Mònica Mestres

18, dijous, a les 21:00 h
GIE
Curset d'iniciació a l'Espeleologia
Xerrada teòrica.

20, dissabte
GIE
Curset d'iniciació a l'Espeleologia
Sortida de pràctiques en paret a Can Roca (Castelldefels).

21, diumenge
GIE
Curset d'iniciació a l'Espeleologia
Sortida pràctica a una cavitat vertical: avenc d’en Passant
(Garraf).

20 i 21, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Dia del Refugi de La Molina
Monogràfic d’orientació
Coordinació: Tonyo

25, dijous, a les 24:00 h
GIE
Curset d'iniciació a l'Espeleologia
Xerrada teòrica.

27, dissabte
GIE
Curset d'iniciació a l'Espeleologia
Sortida pràctica a l’avenc J. Cabezas (Garraf).

28, diumenge
GIE
Curset d'iniciació a l'Espeleologia
Sortida pràctica a l’avenc dels Pouetons (Montserrat).

1, dijous, a les 21:00 h
GIE
Curset d'iniciació a l'Espeleologia
Xerrada teòrica.

1,2,3 i 4, de dijous a diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’alta muntanya: Néouvielle
Coordinació: Sergi Solà

3 i 4, dissabte i diumenge
GIE
Curset d'iniciació a l'Espeleologia
Sortida de final de curset a una gran cavitat a Perellós
(França).

10 i 11, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
BTT als ports de Beseit
Coordinació: Santi

17 i 18, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’alta muntanya: Pica d'Estats
Coordinació: Pili López

24 i 25, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle de mitjana muntanya: serres de Pàndols i de
Cavalls
Coordinació: Pili Vendrell
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VIII TROBADA DE CORALS – SANT JOAN 2001-VIII TROBADA DE CORALS – SANT JOAN 2001-VIII TROBADA DE CORALS – SANT JOAN 2001-VIII TROBADA DE CORALS – SANT JOAN 2001-VIII TROBADA DE CORALS – SANT JOAN 2001-

De bell nou, els bons amics de la Coral Englantina, de
Vilassar de Mar, ens han convidat a prendre part en
aquest ja tradicional concert que, com digué el seu
alcalde, obre les portes –magníficament- a la Festa Major
de la població.

Fou, doncs, el 16 de juny de 2001 que ens reunirem a
l’Ateneu Vilassanès quatre corals: dues del Maresme, el
Cor Parroquial de Sant Feliu, de Cabrera de Mar, i la Coral
Englantina – l’amfitriona -, de Vilassar de Mar; juntament
amb dues coral de la nostra exvila de Gràcia, la Coral
Núria, de la UEC/Gràcia, i nosaltres mateixos.

Cada cor interpretà dues cançons del seu repertori. Les
dels Cantaires Muntanyencs foren:

Ton pare no té nas Pop. mallorquina, harm.
per B. Bibiloni.

Sant Joan Sardana, de Josep M.
Ruera.

En la segona part, i acompanyades per la Cobla
Premianenca, es cantaren conjuntament les sardanes
següents:

A Montserrat A. Pérez Moya.
La sardana de les monges E. Morera.
Marinada A. Pérez Moya
La sardana del infants del món V. Barbé.
La Santa Espina E. Morera.
L’Empordà E. Morera.

Fora de programa s’interpretà el vibrant himne “El cant de
la Senyera”, lletra de Joan Maragall i música del mestre
Lluís Millet, escoltat dempeus pel públic que omplia
l’àmplia sala.

Finalment compartírem, amb anticipació, la coca de Sant
Joan  i les quatre corals cantàrem algunes cançons en el
marc d’un gran ambient de germanor.

FESTA DE LA MÚSICA – EUROPA 2001FESTA DE LA MÚSICA – EUROPA 2001FESTA DE LA MÚSICA – EUROPA 2001FESTA DE LA MÚSICA – EUROPA 2001FESTA DE LA MÚSICA – EUROPA 2001

L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, afegint-
se a l’esclat musical - instrumental i coral - europeu
(Brussel·les, Praga, Liverpool, Atenes, París, Nàpols,
Roma, Istanbul, Lisboa, Budapest i Berlín), va coordinar
el dia 21 de juny d’enguany una sèrie de concerts per tot
l’àmbit barceloní.

La conselleria municipal gracienca de cultura organitzà
dues cantades simultànies: una  a la plaça de la Revolució
i l’altra a la plaça de la Virreina. Els Cantaires Muntanyencs,
del Club Excursionista de Gràcia, i la Coral Cantiga, dels
Lluïsos de Gràcia, ens aplegàrem a la segona d’aquestes
places de la nostra vila.

Els Cantaires Muntanyencs, sota la direcció de Víctor
Barbé, interpretaren:

Sóc jo,  senyor Cant espiritual negre.
Già la notte s’avvicina L. van Beethoven.
Un cavaller, tot fent camí Tradicional alemanya.
Pel març, els pagesos “               “
Ton pare no té nas Tradicional mallorquina.
La sardana dels infants del món Víctor Barbé.
Sant Joan Sardana, Josep M.

Ruera.
Aquesta fou la nostra contribució a una nova tradició, de
música i germanor, que va arrelant en una Europa
respectuosa amb totes les cultures i la seva diversitat
nacional.

Joan Cervera i Batariu

Vilassar de Mar. Fotografia de Joan Pascual

Vilassar de Mar. Fotografia de Joan Pascual
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Hem canviat solament el nom
edelweiss és ara BALMAT, la teva botiga d’esports de muntanya

La raó ha estat la necessitat de registrar la marca a nivell internacional degut a la nostre expansió a través d’internet

www.balmat.com
BALMAT, Comte d’Urgell, 72 i 76 / Gran Via C.C., 527 – 08011 Barcelona

Tel. 934 548 309 – Fax : 934 519 260 – mail: balmat@balmat.com

PPPPPorteu el carnet del Club i identifiqueu-vos com a Socis, us tractaran bé...orteu el carnet del Club i identifiqueu-vos com a Socis, us tractaran bé...orteu el carnet del Club i identifiqueu-vos com a Socis, us tractaran bé...orteu el carnet del Club i identifiqueu-vos com a Socis, us tractaran bé...orteu el carnet del Club i identifiqueu-vos com a Socis, us tractaran bé...

CONVENI ENTRE EL CLUB EXCURSIONISTA DECONVENI ENTRE EL CLUB EXCURSIONISTA DECONVENI ENTRE EL CLUB EXCURSIONISTA DECONVENI ENTRE EL CLUB EXCURSIONISTA DECONVENI ENTRE EL CLUB EXCURSIONISTA DE
GRÀCIA I LES BOTIGUES D’ESPORTS BALMATGRÀCIA I LES BOTIGUES D’ESPORTS BALMATGRÀCIA I LES BOTIGUES D’ESPORTS BALMATGRÀCIA I LES BOTIGUES D’ESPORTS BALMATGRÀCIA I LES BOTIGUES D’ESPORTS BALMAT

Francesc Sanahuja i Toledano, com a president i
representant del Club Excursionista de Gràcia, i Ricard
Gasset, com a director de les botigues de material
d’esports de muntanya Balmat, signen el present conveni,
que tindrà una durada d’un any, amb les condicions
següents.

Ø Els socis del Club Excursionista de Gràcia (a partir
d’ara, CEG) gaudiran dels mateixos avantatges que
els membres del Club Edelweiss, sempre que ho
demanin, els quals són:

Ø Per cada compra de material els socis percebran un
val en efectiu que podran deduir de la compra següent
o acumular fins a l’import que vulguin.

Ø Recepció anual de dos vals per valor de 1.000 pessetes
per a utilitzar en compres superiors a 15.000 pessetes.

Ø Participació en un sorteig, en combinació amb el de
l’ONCE de l’últim dia de mes, en el qual, si el número
premiat d’aquella organització coincideix amb el nú-
mero del telèfon personal, s’abonarà en vals de com-
pra l’import de totes les realitzades al mes
corresponent.

Ø Cada dos mesos els associats podran gaudir de les
ofertes de productes a preus molt reduïts, de les quals
es podran informar mitjançant una trucada telefònica
o en el web d’Edelweiss.

Ø Els associats del CEG tindran dret a rebre adhesius
i pòsters si els demanen i si n’hi ha en estoc.

Ø Els associats del CEG rebran, com a clients privilegiats,
tota la informació de novetats del mercat en els àmbits
d’esports de lleure de manera gratuïta.(*)
*per correu electrònic si ho sol·liciten.

Ø Els associats del CEG gaudiran de descomptes en
viatges i trescs amb informació anual d’ofertes
confeccionades per personal especialitzat i en contacte
directe amb el consolat del Nepal així com d’altres
ofertes que diverses empreses ofereixen.

Ø Assessorament i serveis d’informació gratuïta sobre
els set continents (no s’hi inclouen despeses
d’enviament, fotocòpies, etc.).

Ø Els associats del CEG gaudiran d’un 20 % de
descompte en el material de lloguer.

Ø Els associats del CEG podran gaudir de compres a
crèdit, amb la presentació de les dades habituals per
a aquestes transaccions.

AQUEST CONVENI DE COL·LABORACIÓ SERÀ DIFÓS
EN ELS ÀMBITS DE COMUNICACIÓ D’AMBDUES
ENTITATS (butlletins, revistes, Internet, etc.).

NOTICIESNOTICIESNOTICIESNOTICIESNOTICIES
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Moltes són les coses que s’han fet des que es va refundar
la secció d’espeleologia del Club. Al principi, amb
l’espeleologia, començàrem a captar adeptes a les coves,
però actualment, amb el descens de barrancs, les sortides
pràctiques i els cursets han desbordat les nostres pròpies
expectatives.

Des d’aquest punt, la Secció d’Espeleologia del Club dóna
les gràcies a la Junta i als socis que ens van confiar des
del principi aquesta tasca tan feixuga: continuïtat en les
activitats per als nostres socis.

Als mesos de maig i juny, després d’una preinscripció
massiva, membres del GIE vam decidir organitzar el 2n
Curset de Barrancs.

Entre monitors i inscrits es va arribar a 25 persones per
sortida: tot un èxit.

El curset es va realitzar cada quinze dies aprofitant els dos
dies del cap de setmana.

Al principi es va anar a barrancs situats a prop de
Barcelona, però posteriorment es va anar al Pirineu lleidatà,
a la Sierra de Guara i, en sortides postcurset, als Ports,
la Garrotxa i França.

El més destacat del curset ha estat el comportament dels
alumnes, modèlic en tots els aspectes. Les sortides a
barrancs no han parat i tindran una continuïtat fins a finals
del mes de setembre.

Barranc de les Canals-
Sadernes.

Fotografia de Roger Griera

Barranc de les Canals-
Sadernes.
Fotografia de Roger Griera

Barranc de les Canals-Sadernes. Fotografia de Roger Griera

Torrent de l'Urdell.
Fotografia de Roger Griera

Pas de l'Escanell.
Fotografia de Roger Griera

Pas de l'Escanell.
Fotografia de Roger Griera
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IV CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIAIV CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIAIV CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIAIV CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIAIV CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIA

Si t’agraden la natura i les activitats d’aventura, vine a
conèixer una nova modalitat esportiva que et permetrà
descobrir, d’una manera apassionant, que la natura que
coneixem no s’acaba damunt la terra.

Programa del curs:
El curs tindrà sessions teòriques als locals del club i
sessions pràctiques en cavitats reals.
Les sessions teòriques seran a les 21 h tots els dijous
anteriors al cap de setmana que hi hagi activitat pràctica.

Sortides pràctiques:
— Dijous, 4 d’octubre.  Inauguració del curset i
presentacions; primera xerrada teòrica.
— Dissabte i diumenge, 6 i 7 d’octubre.  Sortida
d’iniciació en cavitats horitzontals (coves). Conjunt de
coves de Benifallet: cova Marigot, cova Meravelles (amb
pernoctació dins la cova), cova de l’Almudiella gran, cova
del Dos.
— Dissabte 20.  Sortida de pràctiques en paret a Can
Roca (Castelldefels).
— Diumenge 21.  Sortida pràctica a una cavitat vertical:
avenc d’en Passant (Garraf).
— Dissabte 27.  Sortida pràctica a l’avenc J. Cabezas
(Garraf).
— Diumenge 28.  Sortida pràctica a l’avenc dels Pouetons
(Montserrat).
— Dissabte i diumenge, 3 i 4 de novembre.  Sortida de
final de curset a una gran cavitat a Perellós (França).
Sortida postcurset: avenc Montserrat Ubach (a determi-
nar).

Preu del curs:
Socis del Club: 11.000 pessetes
No-socis: 14.500 pessetes
El preu inclou assegurança federativa fins al 31 de desembre
de 2001, classes teòriques i pràctiques dels monitors,
lloguer de tot el material vertical i d’il·luminació i diploma.
El preu no inclou els desplaçaments fins al lloc de
pràctiques, que són a càrrec dels cursetistes.

El curset el poden fer totes les persones majors de 14
anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar una
autorització dels pares. La inscripció es podrà fer a la
Secretaria del CEG a partir del mes de setembre.

Precisament, al mes de setembre es faran sortides per als
excursetistes d’instal·lació i perfeccionament tècnic, perquè
l’any següent ells puguin ser monitors en el curset següent.
Actualment la Secció s’està preparant per a la campanya
d’estiu al Sistema Aranyonera, en cooperació amb membres
de l’Espeleoclub de Gràcia, que es durà a terme del 10 al
26 d’agost.

Per a l’octubre s’està organitzant un altre curset
d’espeleologia, del qual es detallen les característiques en
les pàgines d’aquest butlletí.

Pas de l'Escanell. Fotografia de Roger Griera

Oscuros de Balces.
Fotografia de Roger Griera

Oscuros de Balces. Fotografia de Roger Griera
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FES LA MATAGALLS-MONTSERRAT PER BENÍNFES LA MATAGALLS-MONTSERRAT PER BENÍNFES LA MATAGALLS-MONTSERRAT PER BENÍNFES LA MATAGALLS-MONTSERRAT PER BENÍNFES LA MATAGALLS-MONTSERRAT PER BENÍN

T’agradaria poder col·laborar en un projecte de
cooperació?
—  Si et motiva col·laborar en un projecte per a dinamitzar
un país desafavorit, aquí tens una molt bona oportunitat.

Què és el projecte Benín 2000?
—  Durant l’agost del 2000, una vintena de membres de
Consell de l’Agrupament Escolta Pere Rosselló vam
anar a Benín, un país de la costa oest de l’Àfrica tropical,
a participar en un projecte de cooperació organitzat per
Scoutisme Beninois i Escoltes Catalans.

Aquest projecte consistia a fer l’ampliació d’una escola
d’informàtica i manteniment promoguda pels escoltes
beninesos a Cotonou, la capital econòmica i social del
país. Aquesta escola ha aconseguit dinamitzar molt la
vida de la zona ja que permet a molts joves del país
accedir a una formació de qualitat que els obre portes del
món laboral i els allunya de la marginació i la necessitat
d’emigrar per buscar unes condicions de vida acceptables.
L’èxit del centre ha portat a la necessitat de construir-hi
un segon pis per tal d’ampliar, continuar i millorar els
resultats de la institució.

Ara, aquesta experiència pretenem explicar-la a tanta
gent com sigui possible per fer conèixer la realitat que
hem descobert a Benín, per tal de sensibilitzar la nostra
societat sobre els problemes de desigualtat que hi ha en
aquest món en el qual vivim i sobre com es pot actuar per
millorar-lo.

Actualment la construcció encara no està enllestida i, tot

AAAAAGRUPGRUPGRUPGRUPGRUPAMENTAMENTAMENTAMENTAMENT
PERE ROSSELLÓPERE ROSSELLÓPERE ROSSELLÓPERE ROSSELLÓPERE ROSSELLÓ

i que ja fa un any que hi vam anar, el projecte encara no ha
acabat perquè cal aconseguir finançament per tal que
l’escola pugui funcionar a ple rendiment al més aviat
possible.

T’agradaria fer la Matagalls-Montserrat d’una manera
alternativa? (Sense aquella sensació que les cames
et caminen soles…)
—  Tant si ja l’has fet cent vegades, com si sempre l’has
volgut fer i mai t’hi has atrevit, el Club Excursionista de
Gràcia i la gent del projecte Benín 2000, en representació
d’Escoltes Catalans, et proposem una nova manera de fer
la Matagalls-Montserrat, una nova manera més solidària,
compromesa i, no ho oblidem, més descansada.

Com ho has de fer?
—  Per fer la Matagalls-Montserrat per Benín només has
de fer un ingrés minim de 2.500 pessetes (el màxim
deixem que el decideixis tu...) al número de compte

2100-0850-13-0200361647

i indicar-hi “Matagalls-Montserrat per Benín” i el teu nom.
Si després passes per la seu del Club Excursionista de
Gràcia, al passatge Mulet, número 4, de Barcelona, amb
el resguard de l’ingrés t’entregarem un diploma d’agraïment
i una fantàstica samarreta de la cursa. Com si l’haguessis
fet, però sense estar baldat.

Fort, no?

Gràcies per endavant per la vostra col·laboració.



setembre-octubre 2001setembre-octubre 2001setembre-octubre 2001setembre-octubre 2001setembre-octubre 2001 6161616161

MAMAMAMAMATTTTTAAAAAGGGGGALLS -ALLS -ALLS -ALLS -ALLS -
MONTSERRMONTSERRMONTSERRMONTSERRMONTSERRAAAAATTTTT

Som ja a la recta final de la vint-i-dosena edició d’aquesta
marxa de resistència que és quelcom més que una de les
moltes que s’organitzen per les nostres terres. La
implicació dels socis hi és extraordinària, si pensem que
la tercera part d’aquests hi estan involucrats.

Deu mesos de preparació per part de la comissió gestora,
participant en reunions, a vegades tumultuoses, i moltes
hores de feina per intentar que res no quedi a les mans de
la improvisació, fan d’aquesta activitat una mena de
miracle que es repeteix any rere any.

Com a novetats d’enguany podem destacar les següents:

La conferència de premsa del dia 5 de setembre, amb
participació d’autoritats de l’esport català.

La participació dels diferents membres de la Comissió
Organitzadora en més de quinze hores de ràdio,
explicant l’entramat de la marxa.

La utilització de la informàtica en plena muntanya,
per tal de donar un diploma a tos els participants que
completin la marxa en menys de vint-i-quatre hores, amb
constància del temps assolit.

La posada a disposició de tots els participants que ho
vulguin el track de la cursa en GPS.

La participació activa de Mountain Wilderness de
Catalunya, com a garants que la marxa no embruta el seu
recorregut.

La inscripció virtual (fila 0) a la marxa, en benefici de
l’escola que els Escoltes Catalans estan construint a
Benín.

I, finalment, l’exposició a la planta baixa del Palau
Robert prevista per als dies 14 de juny a 4 de juliol del
2002, amb motiu del 80è aniversari del Club i el 30è
aniversari de la Matagalls-Montserrat, són aspectes nous
que demostren la vitalitat que, ja des de l’inici, l’any 1972,
té la nostra marxa.

Tenim encara més projectes i creiem que tothom pot
encaixar en algun, i és per això que us convidem a
participar-hi de manera activa.

Voldríem destacar el projecte Fes des de casa la Matagalls-
Montserrat per Benín com una iniciativa a la qual tots sou
convidats i de la qual vosaltres sereu realment els
protagonistes. Creiem que és una bona causa i que el sol
fet de poder evitar que una sola pastera deixi de creuar

Curs de Medicina de MuntanyaCurs de Medicina de MuntanyaCurs de Medicina de MuntanyaCurs de Medicina de MuntanyaCurs de Medicina de Muntanya

El passat dia 16 de juliol a la seu del Centre Excursionista
de Catalunya es va fer la primera trobada de presidents
dels clubs organitzadors amb l’objectiu de preparar l’edició
del curs 2001-2002.

Hi van assistir, per part del CEC, el senyor Lluís Català, i,
per part del Club Excursionista de Gràcia, qui signa aquest
escrit; el president de la UEC es va excusar d’assistir-hi.
També van ser presents a la reunió la senyora Neus
Borràs, la senyora Pilar Pi i el senyor Emili Tomàs com a
director del curs.

Els temes tractats van ser:

o Repartiment de l’informe de la darrera edició
o Calendari a partir de setembre de 2001
o Patrocini
o     Carta a mútues d’assistència
o Presentació del curs
o Subvencions
o Altres.

Queden pendents 200.000 pessetes de subvenció de la
darrera edició que el senyor Miquel Fernández va acordar
amb la Federació d’Entitats Excursionistes.

Es farà una segona reunió la primera setmana de setembre.

Francesc Sanahuja

MUNTANYMUNTANYMUNTANYMUNTANYMUNTANYA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍ

l’estret de Gibraltar, amb risc de la vida dels ocupants,
paga la pena i compensarà amb escreix l’esforç que
pugueu fer per convèncer els vostres familiars, amics i
companys que s’adhereixin a la campanya.

La inscripció mínima és de 2.500 pessetes (15 euros) i
el compte on cal fer l’ingrés és el:

2100-0850-13-0200361647

i cal indicar-hi “Matagalls-Montserrat per Benín”.

Escoltes Catalans i els xicots del nostre Agrupament són
la millor garantia que aquests diners seran utilitzats amb
efectivitat i seny.

Guillem Martín Brasó
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SOLITARI A LA DENT D’EN ROSSELLSOLITARI A LA DENT D’EN ROSSELLSOLITARI A LA DENT D’EN ROSSELLSOLITARI A LA DENT D’EN ROSSELLSOLITARI A LA DENT D’EN ROSSELL

Al juny és una mala època per als escaladors que estudien
una carrera. Els exàmens t’obliguen a quedar-te a casa i
et frustren qualsevol esperança de sortir a trepar. És una
època en què fas volar la imaginació i et vénen a la ment
molts projectes per fer.

Aquest va ser el meu cas quan el divendres 22 de juny
pujava a un tren que em portaria a Ribes de Freser carregat
fins al límit.

El meu projecte era escalar una via del sector oriental de
la Dent d’en Rossell, concretament la Via Laia, de 310 m
i 6a, en solitari. Escalar en solitari és molt més lent que fer-
ho amb un company; per això vaig pensar que trigaria dos
dies a fer la via. La meva idea era fixar 150 m de corda per
tal de poder baixar a terra a dormir i al dia següent pujar
amb els punys on m’havia quedat i seguir escalant.

La Dent d’en Rossell és una paret que es troba a l’esquerra
del camí més típic per pujar a Núria, per la vall del
cremallera. Es tracta de la paret més llarga de tota la vall,
que arriba, aproximadament, als 300 m d’alçada. La roca
és de granit de bona qualitat, però en alguna zona està
recoberta de líquens.

Doncs bé, tal com he dit, era al tren amb moltes ganes i
il·lusió per portar a terme el meu projecte. Un cop arribat
a l’estació de Ribes em vaig posar en marxa i vaig
comprovar el que m’esperava durant les pròximes hores.
A l’esquena portava una motxilla de 70 l carregada fins a
dalt; al davant portava un farcell amb 120 m de corda que
la secció d’espeleo em va deixar amb molt de gust.

Vaig agafar el cremallera fins a Queralbs i un cop arribat
allà vaig començar a caminar. Per accedir a les vies del
sector oriental has de caminar per la via del cremallera fins
a peu de paret. La meva idea era arribar fins aquí i trobar
algun lloc per dormir. L’aproximació va ser més dura del
que em pensava, i gràcies a un noi que pujava per la via fins
a Núria, que em va ajudar amb una bossa, vaig arribar al
lloc on passaria la nit.

A partir d’aquí van començar les complicacions perquè
vaig ser incapaç d’endevinar per on anava la via que volia
fer i em vaig veure obligat a escollir la via del costat per
començar a escalar a l’endemà (la Rapa-Nui, 6a+). És
molt curiós com trobes a faltar la gent que més t’estimes

quan ets sol en un lloc inhòspit com és ara una petita
plataforma de sorra al costat de la via del cremallera. Amb
aquests pensaments i el dubte de com aniria l’escalada
del dia següent vaig aconseguir adormir-me.
El dia següent, després d’esmorzar i preparar tot el
material em vaig posar a escalar. Només començar vaig
veure el que m’esperava: un terreny força perdedor, més
herbós del que m’hauria agradat i amb una dificultat més
elevada del que havia calculat. El resultat de tot això va ser
una escalada lenta, agònica (a causa que hi havia moments
que no sabia on era) i desesperada (muntant reunions
precàries que probablement no haurien resistit una caiguda
de certa magnitud).

Cap a les quatre de la tarda, vaig arribar a una feixa herbosa
que semblava que tallava la paret; havia fet només tres
llargs i el temps anava en contra meu. Per anar segons els
càlculs previstos havia de fer tres llargs més i això només
era possible si el que em quedava era fàcil i no em perdia
per la via. Vaig continuar amb els ànims restablerts, però
no vaig trigar a comprovar que tornava a estar perdut.
Després de fer un pas d’A1 sobre un microtascó que es
movia de manera sospitosa i descarregar tota l’adrenalina
que em quedava vaig arribar al que semblava que era la
reunió (un clau pla en una fissura horitzontal i una petita
sabina: quina por). Les poques esperances que em
quedaven es van esfumar en comprovar que el farcell
s’havia encallat en un sortint de la paret. Vaig decidir
baixar al peu de la via per les cordes fixes que havia
instal·lat i fer una valoració de la situació.

Els càlculs no acabaven de sortir: em quedaven sis llargs
per acabar la via; si en un dia només havia aconseguit fer-
ne quatre, com m’ho muntaria per sortir per dalt? Després
de donar-hi moltes voltes, em vaig tranquil·litzar pensant
que segur que el que em quedava era més fàcil i que aniria
més de pressa. Amb aquest autoengany vaig aconseguir
adormir-me fins al dia següent.

El dia es va despertar calorós: començàvem malament.
Remuntar amb els  jumars  120 metres de corda fixa era
més dur del que em pensava. Després d’una hora ja era al
punt on ho havia deixat el dia anterior. Només va caldre un
llarg per agafar una bona deshidratació a causa de la calor
que feia. Per sort havia arribat a una altra feixa herbosa,
que davallava cap a la dreta fins a la via del cremallera. Ara
es presentava la disjuntiva: o continuava escalant amb una
probabilitat elevada de quedar-me sense forces abans
d’acabar la via (se m’havia acabat l’aigua i feia molta calor)
o baixava caminant per la feixa i deixava de patir. Quan
l’escalada es converteix únicament en l’orgull de sortir per
dalt encara que sàpigues que no ho aconseguiràs, es
torna un esport perillós. Vaig decidir baixar i menjar-me
l’orgull.
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CRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRES

 La reconeguda col·lecció excursionista “Llibre de Motxilla”,
de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ha editat dos
nous volums, els núms. 64 i 65, dedicats a dues
comarques ben distants i diferents: el Baix Penedès i el
Solsonès.

Entre Marmellar i el Montmell, de Francesc Mora i
Preses, autor que ja va publicar en aquesta mateixa

col·lecció, l’any 1987,
“El romànic de
Collserola”.

Ara ens ofereix la
possibilitat de recórrer
la zona geogràfica del
castell de Marmellar al
castell del Montmell, a
través d’uns itineraris
d’indiscutible interès
arqueològic, històric i
artístic; sense deixar
de banda, però,
l’atractiu paisatgístic i
muntanyenc que
sempre  cerca
l’excursionista.

El mateix autor ens diu: Davant l’espectacularitat i la
variació del paisatge, l’abundància de castells, torres,
ermites, masies, masos i llogarrets –molts, abandonats

COL·LCOL·LCOL·LCOL·LCOL·LABORABORABORABORABORAAAAACIONSCIONSCIONSCIONSCIONS

A les set de la tarda arribava a casa completament
destrossat; però vaig reservar-me forces per fotre una bona
abraçada als meus pares, que havia trobat molt a faltar.
Havia après la lliçó: és important tenir somnis i projectes
i esforçar-se per portar-los a terme, però també s’ha de
tocar de peus a terra.

Per acabar m’agradaria dir que, si algú vol anar a escalar
a la Dent, s’ho pensi dos cops, ja que els itineraris poden
resultar perdedors i molt herbosos; encara que això
només és una opinió i la meva intenció no és ofendre a
ningú.

Si algú vol trobar més informació de la via pot aconseguir-
la a la revista Vèrtex núm. 171.

SAM PUJOL

i ruïnosos- he cregut oportú proposar una excursió
descriptiva d’aquesta contrada. Excursió que dividiré en
tres etapes que no són cronològiques, car el recorregut es
pot fer en un temps força curt, sinó que seran tres etapes
geogràfiques: cada un dels llocs té les seves
característiques, la seva història, els seus al·licients
diferenciats de les altres.

Santuari de Lord (Sòbol – Clot de Vilamala), de Joan
Guirao. Aquesta obra és fruit, en gran part, del treball

ignorat i silent d’un
grup d’amics
encapçalat per l’autor
que ha resseguit i
esbrossat camins
d’aquella contrada,
molts d’ells perduts.

La portada posterior
ens comenta que: el
santuari de Lord es
troba al nord de la
comarca del
Solsonès, al
capdamunt d’una
esvelta mola rocosa i
envoltada per una regió
farcida de profundes
gorges que
convergeixen en el riu

Cardener. Aquesta zona constitueix, per la seva
complexitat orogràfica, un dels indrets més feréstecs de
la nostra geografia. Amb aquesta senzilla guia podrem
recórrer els camins que utilitzaven antigament carboners
i culleraires. Una manera de descobrir un paisatge insòlit
del nostre país a través de paratges solitaris que ens faran
gaudir de la muntanya, ja sigui per la profunditat de les
gorges com recorrent les airoses carenes.

 Joan Cervera i Batariu

RRRRRecorecorecorecorecordeu !deu !deu !deu !deu !

del 24 de setembre a
l'11 d'octubre, recollida
de material pel Refugi

i el 20 i 21 d'octubre
Dia del Refugi de La MolinaDia del Refugi de La MolinaDia del Refugi de La MolinaDia del Refugi de La MolinaDia del Refugi de La Molina
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EL PERFIL HUMÀEL PERFIL HUMÀEL PERFIL HUMÀEL PERFIL HUMÀEL PERFIL HUMÀ

El perfil d’avui és el de la
TERESITA CERDÀ I PRAT,
vídua de l’ENRIC
GRANOLLERS, mare de
tres filles i un fill i àvia de dos
nois i dues noies. Va néixer
al carrer Diputació, a la dreta
de l’Eixample, el dia 8 de
febrer de 1931. Quan tenia
quatre anys es traslladà a
viure al nostre estimat barri
de Gràcia i encara hi viu.

Quins estudis has cursat,
Teresita?

Tinc els estudis normals de cultura general, cursats a les
Teresianes de la Travessera de Gràcia fins als 14 anys.
De què has treballat?
A catorze anys entrava a treballar a Santa Eulàlia per
aprendre l’ofici de modista, però no el vaig acabar: el meu
pare tenia una perfumeria i m’hi va necessitar de
dependenta. Allí m’hi estigué fins que em vaig casar.
On vas conèixer l’Enric i com?
L’Enric el vaig conèixer al Club, quan me’n vaig fer sòcia.
L’Enric feia el servei militar. El primer dia que el vaig veure
al Club no em va ser desconegut, ja que en aquells temps
jo anava a ballar sardanes i ell també i per això recordava
la seva cara. Va ser més tard que, amb les excursions que
fèiem cada quinze dies a la Secció de Muntanya, vam
començar a sortir plegats.
Quan et vas fer sòcia i per què?
Em vaig fer sòcia perquè amb les meves amigues de
Santa Eulàlia érem del Club del Llibre i als meus pares no
els agradava gaire, i el meu pare va insistir que em fes
sòcia del Gràcia perquè ell de solter ho havia sigut (tenia
el número 140 de soci) i jo li hi vaig fer cas. Això va ser el
dia 30 d’octubre de 1952.
Què et motiva per continuar sent sòcia?
Em motiva l’estimació que tinc pel Club. Me l’estimo molt.
Ha sigut de sempre la meva segona família. M’hi trobo
molt bé i hi tinc els millors amics, i amb ells he compartit
penes i alegries i entre tots m’han ajudat a superar la
pèrdua de l’Enric.
Per què, com i quan et vas iniciar a la muntanya?
De seguida em vaig passar a la Secció de Muntanya, i em
devia agradar molt perquè la primera excursió que vaig fer
la portava en Josep Voltà i vàrem caminar 30 km sobre la
neu; l’endemà no podia pujar dalt la vorera. A hores d’ara
encara surto a caminar a les sortides de GR que porta el

nostre company l’Arnau.
Freqüentes el Club?
Sí, hi vaig dos cops per setmana.
Amb quina secció i convius més?
La secció amb què convisc més es la coral, però amb la
d’acampada i la de muntanya, també.
Assisteixes a les assemblees?
A algunes; més abans que ara; amb l’Enric era diferent.
Marxar sola i tard no m’agrada, i també em posen molt
nerviosa.
A tu, Teresita, amb tanta canalla com has tingut, et deuen
haver passat moltes anècdotes a la muntanya. Relata-
me’n alguna.
Doncs no t’ho pensis: les excursions i acampades han
sigut sempre molt normals, i l’Enric ho aprofitava per
arreglar la moto amb sidecar que teníem, ja que sempre
feia la perla, i les nenes jugaven molt bé. L’ensurt gros no
el vaig tenir amb els meus fills, sinó amb el nét, l’Aleix, que
el tenia jo a Blanes i es va escapar del càmping amb la
bicicleta; va estar perdut tres o quatre hores. Això sí que
va ser un gran ensurt. Sempre recordaré agraïda el Romà
Basses, que va ser qui el va trobar, i tota la gent que va
col·laborar en la recerca.
Si tu poguessis tenir una vareta màgica a la mà, què
faries?
Si pogués tenir la vareta màgica trauria ràpidament la fam
de tantes i tantes criatures
que la pateixen; també les malalties i, per descomptat,
les guerres.
Des de quan cantes a la Coral?
Mira, per Nadal he rebut de part de la Coral un trofeu per
fer vint-i-cinc anys que hi canto.
Relata’m algun fet curiós que et succeís en una sortida de
GR.
El més curiós que recordo en un GR és que anàvem
caminant i es van formar tres grups. Havíem de dinar en
una ermita. Quan faltava poc per arribar-hi, es va posar a
ploure. El primer grup es va refugiar darrere l’ermita per no
mullar-se; però el segon grup no els vàrem veure i vam
seguir caminant i caminant, i fins passada una hora no
ens en vàrem adonar... Total una hora de més i una hora
de tornar enrere i després torna a fer-la altre cop. Aquell
GR va ser llanguíssim...
I des de quan col·labores amb la M-M?
No ho recordo amb exactitud, però al voltant dels vint
anys.
I això és tot, amics. Hem conegut una miqueta més la
nostra estimada i molt coneguda sòcia número 2439.


